
Op woensdag 1 juni tussen 10 en 12 uur overhandigen de Groene Huisvesters de

resultaten van de “Roadshow klimaatadaptatie en circulariteit” aan de voorzitter

van Aedes, Martin van Rijn en aan Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het

ministerie van BZK. Mede namens Aedes en Groene Huisvesters nodigen wij je uit

hierbij aanwezig te zijn. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek hoe we klimaatadaptatie

en circulariteit integreren in het werk. Wat heb je als bestuurder nodig om hierin

stappen te maken. En hoe kunnen we hierin samen optrekken? 

Wij ontmoeten elkaar bij Podium Bloos, Speelhuislaan 153 te Breda. Na afloop

bieden wij een lunch aan. Tussen 12.30 en 13.30 uur kun je onder begeleiding van

enthousiaste collega’s vanuit de gemeente Breda en Alwel deelnemen aan een

wandeling. Podium Bloos ligt in het Crossmark-gebied, een grote binnenstedelijke

ontwikkeling rondom het nieuwe station. 

Graag tot het slotevent!
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Hierbij ontvang je Groene Huisvesters pamflet

‘Corporaties & Circulariteit’ met de 4 speerpunten

waaraan we komende jaar met Aedes, het ministerie

van BZK en verdere partners willen samenwerken. Op

1 juni wordt er een reeks bouwstenen met mooie

voorbeelden over circulariteit gedeeld, evenals

voorbeelden van klimaatadaptatie. klik op de

illustratie om naar het pamflet te gaan.

Klik hier voor meer informatie over de Roadshow

De Roadshow is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK

en RVO. 

Programma 1 juni

Na aanmelding ontvang je een bevestiging en eind mei ontvang je de agenda.

Mede mogelijk gemaakt door:

Het afgelopen jaar zijn De Groene Huisvesters op Roadshow geweest langs 26

regionale netwerken van directeur-bestuurders van corporaties. In gesprek met de

bestuurders is opgehaald welke vraagstukken zij hebben. Welke klimaatrisico’s

worden ervaren en hoe wordt de woningvoorraad en leefomgeving

klimaatbestendig gemaakt? Er zijn gesprekken gevoerd over circulair werken.

Mooie voorbeelden en samenwerkingskansen zijn opgehaald. 
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